Zápis ze zasedání Českého národního komitétu historiků
konaného dne 21. 1. 2015 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. v Praze
Přítomni: Drašarová Eva, Hlavačka Milan, Musilová Dana, Vaněk Miroslav, Vorel Petr
Omluveni: Bůžek Václav, Hrubá Michaela, Jan Libor, Jirásek Zdeněk, Knoz Tomáš, Krejčík
Tomáš, Kuklík Jan, Lach Jiří, Raková Svatava, Ryantová Marie, Šebek František, Vykoukal
Jiří
Přítomní svolavatelé a přizvaní účastníci: Kocian Jiří, Němeček Jan, Semotanová Eva
Program zasedání:
1. XXII. mezinárodní kongres historických věd v Jinanu 2015 – program a organizace
kongresu, příprava české účasti.
2. Hodnocení vědy a výzkumu v historických vědách (průběh a výsledky v roce 2014 –
„Metodika2013“ a „Pilot testing“ v roce 2015 – „IpN Metodika“).
3. Další mezinárodní historické kongresy a konference v roce 2015.
4. Různé - návrh na změny v mezinárodních komisích; časopis „Comenius – Journal of EuroAmerica Civilisation“; příprava výroční zprávy komitétu za rok 2014.
1. Jednání zahájil a přítomné uvítal předseda Českého národního komitétu historiků (dále
ČNKH) prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Přivítal též přítomné organizátory českých a společných
panelů pro XXII. Mezinárodní kongres historických věd v Jinanu 2015 (doc. Němeček Jan,
Historický ústav AV ČR, v. v. i. Praha a prof. Miroslav Vaněk, Ústav pro soudobé dějiny AV
ČR,v. v. i.) a představitelku jedné z institucí, které panely garantují (prof. Semotanová Eva –
ředitelka HÚ AV ČR, v. v. i. Praha). Prof. Vorel představil návrh programu zasedání
komitétu, se kterým vyslovili přítomní účastníci souhlas.
Poté prof. Vorel vyzval přítomné organizátory českých sekcí v Jinanu, aby informovali
komitét o přípravách a zkušenostech s dosavadním organizováním sekcí a o spolupráci s
organizátory kongresu z vedení CISH a se zástupci čínských organizátorů. Připomněl též, že
počátkem ledna 2015 vyzval dopisem generální tajemník CISH prof. Frank, aby národní
komitéty ve spolupráci s organizátory kongresových sekcí projednali stávající podobu
programu a případně zaslali své návrhy zejména k možným úpravám jeho časové a
organizační struktury.
V diskusi vystoupili doc. Němeček, prof. Semotanová a prof. Vaněk, kteří informovali o
zkušenostech s přípravou panelů a příslušných aktivitách a o přípravě cesty do Jinanu (víza,
možnosti ubytování ad.). Prof. Semotanová v zastoupení nepřítomné a omluvené dr.
Doležalové (HIÚ AV) organizátorky sekce Round Tables 12 „European Reformation as a
model for Revolutions and Crises“, uvedla, že PhDr. Doležalová se sešla v roce 2014 v Praze
se zahraničními účastníky panelu, aby připravili a domluvili pevný program sekce RT 12. Za
české spoluorganizátory sekce Specialised Themes „Frontiers, Massacres and Resettlement of
Populations“, jehož hlavním organizátorem je Australian National Committee of Historians,
v zastoupení doc. Zudové-Leškové promluvil doc. Němeček z HIÚ AV. Informoval, že byla
uspořádána v listopadu 2014 v Praze mezinárodní konference za aktivní účasti
spoluorganizátorky a předsedkyně australského komitétu historiků prof. Lyndall Ryan ve
formě již druhé kongresové pre-konference pod názvem „Přesídlování a vyhlazování
obyvatelstva – syndrom moderních dějin“. Výstupem z konference bude též publikace
v anglickém jazyce, která bude s dalšími publikacemi z HIÚ prezentována na kongresu
v Jinanu. Kolegové z HIÚ tak mimo výše uvedené publikace z listopadové pre-konference

představí na kongresu v Jinanu ještě další tištěné výstupy v anglickém jazyce:
Eva Doležalová a kol., European Reformation as a model for Revolutions and Crises
(Kolektivní monografie); Zlatica Zudová-Lešková a kol., Undaunted by Exile! (To the
Victims of Religious, Political, National and Racial Persecutions in Central Europe between
the 16th and 20th Century); Zlatica Zudová-Lešková – Eva Semotanová a kol., Frontiers,
Massacres and Resettlement of Populations in Cartographic Representation. Case Studies
(17th – 20th Centuries) (Historický atlas); Zlatica Zudová-Lešková a kol., Transfers and
Exterminations of Nations – Syndrome of the Modern History (Kolektivní monografie); Jan
Kuklík – Jan Němeček, Britský pohled na změny hranic v letech 1940-1944 v souvislosti
s transfery obyvatelstva v Evropě.
O zkušenostech s přípravou panelu "Change of Value - Value of Change. Transforming
Societies in Global Perspective via Oral History" v rámci nové speciální kongresové sekce
Evening Session, pohovořil jeho hlavní organizátor prof. Vaněk (ÚSD AV). Připomněl
spolupráci s prof. Mirta Zaida Lobato (University of Buenos Aires, Argentina)
spoluorganizátorkou panelu. Uvedl, že v průběhu roku 2014 byla ve spolupráci s ČNKH
dosaženo, aby byl panel zveřejněn na webové programové sestavě kongresu v Jinanu.
Zároveň upozornil, že se na něho obracejí zahraniční účastníci panelu, aby byl v program
kongresu aktualizován i konkrétní program sekce EV 3 se jmény vystupujících účastníků a s
tématy jejich referátů, aby mohli žádat své instituce o financování cesty a pobytu. Blíží se
deadline registrace, účastníci potřebují znát rozpočet na letenky a na ubytování v Jinanu.
Požádal v tomto směru o podporu ze strany vedení ČNKH. V tomto smyslu vystoupila též
prof. Semotanová, která uvedla, zda je možné požádat organizátory kongresu v Jinanu o
přesun sekce Round Table 12 (čtvrtek 27. 8. 2015) z ranního na odpolední zasedání, neboť ve
čtvrtek 27. 8. se dle stávajícího programu konají souběžně dvě sekce, ve kterých jsou
organizátory čeští historici. Druhou sekcí s českou organizátorskou účastí, která se koná ve
čtvrtek 27. 8. ráno, je sekce doc. Zudové-Leškové Specialised theme 10. Případným přesunem
sekce Round Table 12 na odpolední program ve čtvrtek 27. 8. či na jiný den bude tak možné
zajistit větší účast zájemců o RT 12. V tomto směru též požádala o podporu ze strany ČNKH.
Prof. Vorel uvedl, že na základě obou návrhů vedení komitétu požádá generálního sekretáře
CISH o podporu a zprostředkování těchto dvou návrhů čínským organizátorům kongresu
Tajemník ČNKH J. Kocian informoval v návaznosti na tento bod programu o některých
dalších aktivitách ČNKH realizovaných v průběhu roku 2014, které jsou spjaty s konáním a
programem XXII. Mezinárodního kongresu historických věd v Jinanu 2015. Na základě
výzvy výkonného výboru CISH z února 2014 nominovalo předsednictvo ČNKH v květnu
2014 Prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., ředitele Českého Historického ústavu v Římě a
dlouholetého vedoucího představitele ČNKH, jako kandidáta pro volbu do nového výkonného
výboru CISH pro období 2015-2020. Tato volba proběhne na druhém zasedání generálního
shromáždění CISH, které se bude konat v rámci kongresu v Jinanu 29. 8.2015. Vedení ČNKH
projednalo též výzvu vedení CISH z července 2014 týkající se navržení pořadatele a místa
konání příštího XXIII. Mezinárodního kongresu historických věd v roce 2020. Po konzultaci
s dalšími kolegy vyslovilo souhlas s podporou Polského národního komitétu historiků jako
pořadatele XXIII. Světového kongresu historiků v roce 2020.
2. Prof. Vorel informoval přítomné o hodnocení výsledků vědy a výzkumu v oboru historie
za rok 2013, které proběhlo v roce 2014. Charakterizoval blíže hodnocení na základě využití
programu „Metodika2013“a přiblížil přípravu nového typu hodnocení formou „Pilot testing“
v roce 2015 – „IpN Metodika“.
3. Prof. Vorel představil iniciativu ČNKH připravit a aktualizovat ve spolupráci s dalšími
pracovišti přehled o konání dalších mezinárodních historických kongresů a konferencí v roce

2015, který bude zveřejněn na webu komitétu a bude průběžně aktualizován. Prof. Vorel
konání XXVIIth World Economic History Congress v japonském Kyotu ve dnech 3. - 7.
srpna 2015, prof. Hlavačka informoval o konání X. světového kongresu The International
Council for Central and East European Studies (ICCEES) ve dnech 3. -8. srpna 2015 v Chibě
v Japonsku, prof. Vaněk připomněl přípravu mezinárodního kongresu International Oral
History Association v Indii v roce 2016.
4. Různé
Prof. Vorel předložil přítomným členům ČNKH písemnou žádost prof. Jana Rychlíka,
předsedy české části společné Česko-slovenské komise historiků, o schválení personální
obměny v české části komise. Prof. Rychlík v žádosti informoval, že v říjnu 2014 oznámil
člen komise PhDr. Petr Hoffmann, Ph.D., k 31. 12. 2014 rezignaci na členství v komisi.
Dne14. října 2014 na svém zasedání v Plzni vzala komise tuto rezignaci na vědomí. Zároveň
byl novým členem komise navržen PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D. vědecký pracovník
Historického ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze, a tuto nominaci předkládá prof. Rychlík jako
předseda české části komise národnímu komitétu historiků ke schválení. Zároveň obdobnou
žádost předložil doc. Jan Němeček, předseda české části Česko-ruské komise historiků a
archivářů. Požádal komitét o projednání a schválení personální obměny v Česko-ruské komisi
historiků a archivářů. Ke konci roku 2014 odstoupila z této komise na vlastní žádost Mgr.
Monika Sedláková z Národního archivu. Na její místo byl navržen po projednání a schválení
českou částí Česko-ruské komise historiků a archivářů na zasedání 13. listopadu 2014 pan
Mgr. David Hubený (Národní archiv Praha), a to se souhlasem navrženého. Žádosti prof.
Rychlíka a doc. Němečka národní komitét historiků projednal a schválil navržená personální
doplnění v obou komisích.
Prof. Vorel představil první dvě čísla nového mezinárodního vědeckého Časopisu
„Comenius – Journal of Euro-America Civilisation“(1-2014, 2-2014), jehož vydavatelem je
nově založené mezinárodní vědecké sdružení Comenius Academic Club, u jehož zrodu byli
v New Yorku v USA v roce 2013 američtí a čeští odborníci, profesionální historici i
specialisté z dalších vědeckých disciplín se zájmem o americkou a středoevropskou kulturu,
historii, vzdělávání, ale také o ekonomiku či sociálně zdravotní systémy. Prof. Vorel
zdůraznil, že představený časopis i sdružení Comenius Academic Club chtějí přispět
k rozšíření oboustranné spolupráce zejména mezi univerzitními a akademickými pracovišti.
Zároveň poděkoval za podporu, kterou této iniciativě i vydávání časopisu poskytl národní
komitét historiků.
Tajemník ČNKH J. Kocian podal souhrnnou informaci o dalších aktivitách ČNKH v roce
2014. Připomněl spolupráci národního komitétu se zástupci Sdružení historiků ČR, a to
zejména v oblasti spolupráce s polskými kolegy na přípravě a vydání dalších dvou svazků
společného česko-polského časopisu Historia Slavorum Occidentis, 2013,1(4) a 2013, 2(5).
Uvedl, v srpnu byl uhrazen členský příspěvek Mezinárodnímu komitétu historických věd za
rok 2014 ve výši 800,- CHF, a to prostřednictvím Odboru mezinárodní spolupráce KAV ČR.
Též informoval o přípravě výroční zprávy ČNKH za rok 2014 a o průběžné aktualizaci
webové stránky ČNKH - www.cnkh.usd.cas.cz

Praha, 21. 1. 2015
Zapsal: Jiří Kocian, tajemník ČNKH

